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Ασκήσεις Ρομποτικής LEGO Boost 7-12 

 

Θέμα / Αποτέλεσμα προς Επίτευξη / Στόχος  Ασκήσεις για τους μαθητές 

Θέμα: Aνάθεση εντολών. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής προετοιμάζεται 
για την δημιουργία αλγορίθμων. 

Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής την διατύπωση και  
ανάθεση σύντομων, σαφών και με ακρίβεια εντολών, έτσι 
ώστε το ρομπότ να μπορεί να εκτελέσει μια συγκεκριμένη 
ενέργεια. 

1. Η άσκηση πραγματοποιείται από δύο μαθητές, ένας εκ των οποίων είναι ο 
“προγραμματιστής” και ο άλλος  – “το ρομπότ”.  

Ο “προγραμματιστής” δημιουργεί ένα απλό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να επιλύσει 
το “ρομπότ”, και δίνει στο “ρομπότ” σύντομες λεκτικές εντολές. Το “ρομπότ” πρέπει 
να εκτελέσει επακριβώς τις εντολές. Οι εντολές πρέπει να είναι ακριβείς, χωρίς να 
δίνεται στο “ρομπότ” η ευκαιρία να πάρει αποφάσεις για οτιδήποτε μόνο του – 

πρέπει να διευκρινίζεται το τι, πώς, για πόσο ή πόσο μακριά πρέπει να κάνει κάτι.  

Για παράδειγμα, “Περπάτησε μπροστά τρία βήματα”, “Κάνε αναστροφή”. 

Μια ερώτηση για το “ρομπότ” – κατανοεί το “ρομπότ”, σύμφωνα με τις εντολές που 
του δίνει ο “προγραμματιστής”, τι, πώς και για πόσο πρέπει να γίνει? 

Οι ασκήσεις πρέπει να γίνουν μέχρις ότου ο “προγραμματιστής” να είναι ικανός να 
διατυπώσει σύντομες, σαφείς και ακριβείς εντολές τις οποίες μπορεί να κατανοήσει 
και να εκτελέσει το “ρομπότ”. Στην συνέχεια, ο “προγραμματιστής” και το “ρομπότ” 
αλλάζουν ρόλους. 

Θέμα: Απλές βασικές ρομποτικές κινήσεις. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής γνωρίζει πώς να 
χρησιμοποιεί τα μπλοκ κίνησης (motion blocks) 

Στόχος: να προετοιμαστεί o μαθητής για την χρήση του 
ρομπότ χρησιμοποιώντας τις βασικές κινήσεις του – ευθεία 
κίνηση, αντίστροφη κίνηση. 

2. Δημιουργήστε μια εντολή ή μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) από μπλοκς κίνησης 
και χειριστείτε του ρομπότ κάνοντας το: 

να πάει ευθεία στο Boost playmat. 

 

Πόσο μακριά πηγαίνει το ρομπότ όταν χρησιμοποιείται ένα μόνο μπλοκ? Πόσο 
μακριά πηγαίνει το ρομπότ όταν χρησιμοποιούνται δύο μπλοκ αυτήν την φορά? Πόσα 
μπλοκ κίνησης θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ώστε το ρομπότ να πάει ευθεία 
μπροστά από την αρχική θέση και να να φτάσει στην άκρη του Boost playmat? 

 

Η εργασία επαναλαμβάνεται, κάνοντας το ρομπότ να πάει προς τα πίσω στο Boost 

playmat. 



3. Δημιουργήστε μια εντολή ή μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) από μπλοκς κίνησης 

και χειριστείτε το ρομπότ, κάνοντας το να πάει ευθεία μπροστά από ένα εμπόδιο. 

Διαλέξτε το εμπόδιο εσείς οι ίδιοι. Υπολογίστε πόσα μπλοκς κίνησης θα χρειαστούν 
προκειμένου να φτάσετε το εμπόδιο. Λειτουργήστε το ρομπότ και σιγουρευτείτε ότι 
υπολογίσατε σωστά. 

Θέμα: Αλλαγή της κατεύθυνσης κίνησης του ρομπότ. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής είναι ικανός να 
χειριστεί το ρομπότ αλλάζοντας την κατεύθυνση κίνησης 
του. 

Στόχος: να προετοιμαστεί ο μαθητής για να χειριστεί το 
ρομπότ χρησιμοποιώντας τις βασικές κινήσεις του – 

αλλαγή κατεύθυνσης προς τα δεξιά, αλλαγή κατεύθυνσης 
προς τα αριστερά, αναστροφή, αλλαγή κατεύθυνσης υπό 
συγκεκριμένη γωνία. 

4. Δοκιμάστε διαφορετικά μπλοκς στροφής. Συνδυάστε τα με τα μπλοκς κίνησης  
ευθείας κατεύθυνσης προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Προβλέψτε προς ποια 
κατεύθυνση θα κινηθεί το ρομπότ. Λειτουργήστε το ρομπότ. 

Κινείται το ρομπότ προς την κατεύθυνση στην οποία σκοπεύατε? 

 

Προετοιμάστε μια εντολή από τα μπλοκς κίνησης και χειριστείτε το ρομπότ κάνοντας 
το: 

- να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δεξιά - 450 (1/8 πλήρους περιστροφής), 900 (1/4 

πλήρους περιστροφής), 1800 (1/2 πλήρους επιστροφής); 

- να αλλάξει κατεύθυνση προς τα αριστερά - 450 (1/8 πλήρους περιστροφής), 900 

(1/4 πλήρους περιστροφής), 1800 (1/2 πλήρους περιστροφής); 

- να κάνει στροφή (πλήρης περιστροφή ή 3600) προς τα δεξιά, και αντίστοιχα προς 
τα αριστερά 

Θέμα: Αλλαγή των παραμέτρων μιας εντολής. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής είναι ικανός να 
αλλάξει τις παραμέτρους της εντολής – τον αριθμό των 
επαναλήψεων. 

Στόχος:  να διδαχθεί ο μαθητής το πώς να αλλάξει τις 
παραμέτρους σε εντολές ώστε το ρομπότ να μπορεί να 
ολοκληρώσει κάποια ενέργεια με χρήση όσο λιγότερων 
εντολών γίνεται. 

5. Σκεφτείτε και δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) με τον ίδιο τύπο 
εντολών με τις οποίες το ρομπότ ξεκινά να κάνει/επαναλαμβάνει τον ίδιο τύπο 
ενέργειας πολλαπλές φορές στη σειρά. 

Για παράδειγμα, δώστε στο ρομπότ τις εντολές να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, 
να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, να 
προχωρήσει ένα βήμα μπροστά. 

Στον αλγόριθμο αλλάξτε τις παραμέτρους του αριθμού των εντολών 
ελαχιστοποιώντας αυτές τις εντολές, κάνοντας το ρομπότ να ολοκληρώσει τον ίδιο 
στόχο. 

Η λύση, για παράδειγμα, είναι το να κάνετε το ρομπότ να πάει τέσσερα βήματα 
μπροστά με μια μόνο εντολή. 



 

Θέμα: Προγραμματισμός ενός ρομπότ για να εκτελέσει μια 
συγκεκριμένη εργασία. 

Στόχος προς επίτευξη: ο μαθητής είναι ικανός να 
δημιουργήσει μια σειρά εντολών (αλγόριθμο), 

προγραμματίζοντας το ρομπότ να εκτελέσει μια 
συγκεκριμένη εργασία, συνδυάζοντας διαφορετικές 
βασικές κινήσεις. 

Στόχος: να προετοιμαστεί μια σειρά από εντολές 

(αλγόριθμος) και να “τρέξει” στο ρομπότ για μια 
συγκεκριμένη εργασία. 

6. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, 
xρησιμοποιώντας το Boost playmat και κάνοντας: 

ένα βήμα μπροστά από το σημείο εκκίνησης, έπειτα γυρίστε 1800 (2/4 πλήρους 
περιστροφής). Επιστρέψτε στο σημείο εκκίνησης, επιστρέψτε στην θέση εκκίνησης. 

Αλλάξτε τον αριθμό των εντολών, βάζοντας το ρομπότ να ολοκληρώσει τις εργασίες 
με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 

7. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, 
xρησιμοποιώντας το Boost playmat και κάνοντας: 

από το σημείο εκκίνησης πηγαίνετε ευθεία μπροστά μέχρι την άκρη του Boost 

playmat, γυρίστε 1800 (2/4 πλήρους περιστροφής). Επιστρέψτε στο σημείο 
εκκίνησης, επιστρέψτε στην θέση εκκίνησης. 

Αλλάξτε τον αριθμό των εντολών, βάζοντας το ρομπότ να ολοκληρώσει τις εργασίες 
με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 

8. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, 
xρησιμοποιώντας το Boost playmat και κάνοντας: 

Περπατήστε μέχρι την μπανάνα, “αντικρίζοντας” την. Επιστρέψτε στο σημείο 
εκκίνησης, επιστρέψτε στην θέση εκκίνησης. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι 
για να λυθεί αυτό. Λύστε το με διάφορους τρόπους!                                                           

Θυμηθείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους του αριθμού των εντολών, βάζοντας το 
ρομπότ να ολοκληρώσει τις εργασίες με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 

9. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, 
xρησιμοποιώντας το Boost playmat και κάνοντας: 

από το σημείο εκκίνησης πηγαίνετε γύρω από την άκρη του mat αντίθετα με την 



φορά του ρολογιού (κατά μήκος της εσωτερικής άκρης του mat) 

- Επαναλάβετε το παραπάνω αλλά αυτή την φορά ακολουθώντας την φορά του 
ρολογιού. 

Σιγουρευτείτε ότι θα αλλάξετε τον αριθμό των παραμέτρων των εντολών, βάζοντας 
το ρομπότ να ολοκληρώσει τις εργασίες με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 

10. Προετοιμάστε μια σειρά εντολών (αλγόριθμος) και τρέξτε τις στο ρομπότ, 
xρησιμοποιώντας το Boost playmat και κάνοντας: 

από το σημείο εκκίνησης, αλλάζετε κατευθύνσεις 900 εναλλάξ, μια δεξιά και μια 
αριστερά (zig-zag), πηγαίνετε ως την άκρη του Boost playmat. 

Ολοκληρώστε την εργασία με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 

 11. Βάλτε το ρομπότ να οδηγήσει σε “σχήμα 8”. 

Για αρχή, προτού ξεκινήσετε με τον προγραμματισμό, δημιουργήστε ένα διάγραμμα 
όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε το σημείο 
εκκίνησης σας ώστε κάθε προσπάθεια να ξεκινά ακριβώς στο ίδιο σημείο! 

                             

Θέμα: Προγραμματισμός του ρομπότ ώστε να κάνει μια 
συγκεκριμένη εργασία. 

Αποτέλεσμα προς  επίτευξη: ο μαθητής, δημιουργώντας 
ένα ουσιαστικό σύνολο εντολών (αλγόριθμο), είναι ικανός 
να διατυπώσει και να δώσει ακριβείς οδηγίες στο ρομπότ 
ώστε να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. 

Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής το πώς να διατυπώνει και 
να δίνει ακριβείς εντολές στο ρομπότ ώστε να εκτελέσει 
μια συγκεκριμένη εργασία. 

12. - Δημιουργήστε και γράψτε μια απλή εργασία που θα πρέπει να κάνει το ρομπότ στο 
Boost playmat(για παράδειγμα, πήγαινε ως ένα εμπόδιο. Επιλέξτε οι ίδιοι το εμπόδιο 
και την θέση του).  

Δώστε ακριβείς εντολές, δημιουργήστε έναν αλγόριθμο, ο οποίος επιτρέπει στο 
ρομπότ να ολοκληρώσει την εργασία που ορίσατε. Λειτουργήστε το ρομπότ και κάντε 
το να ολοκληρώσει την εργασία. 

-Δημιουργήστε και γράψτε μια πιο δύσκολη εργασία την οποία θα πρέπει να 
πραγματοποιήσει το ρομπότ στο Boost playmat (για παράδειγμα, να παρακάμψει 
ένα εμπόδιο). 



Δίνοντας ακριβείς εντολές, δημιουργήστε αλγορίθμους που επιτρέπουν στο ρομπότ 
να ολοκληρώσει την εργασία που ορίσατε. Λειτουργήστε το ρομπότ, και κάντε το να 
ολοκληρώσει την εργασία.                                                                           

13. Δημιουργήστε και γράψτε μια εργασία την οποία θα πρέπει να πραγματοποιήσει το 
ρομπότ στο πάτωμα ή σε οποιαδήποτε άλλη επίπεδη επιφάνεια χωρίς το Boost 

playmat.  

Δώστε ακριβείς εντολές, δημιουργήστε έναν αλγόριθμο, ο οποίος επιτρέπει στο 
ρομπότ να ολοκληρώσει την εργασία. 

Θέμα: Έλεγχος ροής προγράμματος – κύκλος. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής γνωρίζει και είναι 
ικανός να χρησιμοποιήσει κυκλο στους αλγορίθμους του. 

Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής την δημιουργία ενός 
απλού προγράμματος για ρομπότ και να το χειριστεί 
χρησιμοποιώντας έναν κύκλο. 

14. Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγόριθμο) και λειτουργήστε το ρομπότ, βάζοντας 
το να κινηθεί κάνοντας ένα τετράγωνο. 

- Στο πρόγραμμα που δημιουργήσατε, το σύνολο των επαναλαμβανόμενων 
ενεργειών (block) τοποθετείται μέσα σε ένα κύκλο στον οποίο είναι δυνατόν να 
αλλάξουν οι παράμετροι του αριθμού των επαναλήψεων των ενεργειών. 

- Αλλάξτε τις παραμέτρους του κύκλου έτσι ώστε το ρομπότ να παίρνει την διαταγή 
να κάνει δύο φορές το τετράγωνο χωρίς να σταματήσει. 

- Ένα σύνολο από επαναλαμβανόμενες ενέργειες (blocks) τοποθετείται μέσα σε 
κύκλο στον οποίο οι ενέργειες επαναλαμβάνονται επ’ αόριστον. 

 

Παράδειγμα μιας λύσης: 

 

Θέμα:  Αισθητήρας κίνησης και η χρήση του. 15. Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) και τρέξτε τις στο ρομπότ βάζοντας 



Αποτέλεσμα προς επίτευξη:  Ο μαθητής γνωρίζει τι είναι 
ο αισθητήρας κίνησης και ξέρει πώς να τον χρησιμοποιεί 
στον προγραμματισμό. 

Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής τον προγραμματισμό για 
την χρήση ενός αισθητήρα κίνησης. 

  

το: 

- να πάει στο εμπόδιο και να σταματήσει πριν από αυτό.  

Επιλέξτε ως εμπόδιο αντικείμενα διαφορετικού ύψους. Παρακολουθήστε και βγάλτε 
συμπέρασμα σχετικά με το ύψος εμποδίου για το οποίο το ρομπότ δεν μπορεί να 
εκτελέσει την εργασία.  

- να πάει στο εμπόδιο, να κάνει αναστροφή, και να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης. 

 

16. Δημιουργήστε ένα λαβύρινθο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, χρησιμοποιώντας 
διάφορα αντικείμενα. Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) 

χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα κίνησης, και λειτουργήστε το ρομπότ, βάζοντας το 
να μετακινηθεί από το σημείο A στο σημείο B (να περάσει τον λαβύρινθο). 

   B 

    

    

    

A    

Εικόνα 1 

Θέμα: Αισθητήρας ήχου. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής είναι ικανός να 
χρησιμοποιήσει τον αισθητήρα ήχου. 

Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής την χρήση του αισθητήρα 
ήχου. 

17. Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα 
ήχου, και λειτουργήστε το ρομπότ βάζοντας το : 

- να κινηθεί ένα βήμα μπροστά όταν χτυπήσετε ένα παλαμάκι. 

- να κινηθεί πίσω δύο βήματα όταν χτυπήσετε δύο παλαμάκια. 

18. Δημιουργήστε από διάφορα υλικά έναν λαβύρινθο όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Δημιουργήστε μια σειρά από εντολές (αλγορίθμους) χρησιμοποιώντας έναν 
αισθητήρα ήχου και λειτουργήστε το ρομπότ, βάζοντας το να μετακινηθεί από το 
σημείο A στο σημείο B (να περάσει τον αλγόριθμο). 

Θέμα: Aισθητήρας χρώματος. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής είναι ικανός να 

19. Χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα χρώματος, δημιουργήστε ένα αλγόριθμο και κάντε 
το ρομπότ να ακολουθήσει την κόκκινη γραμμή στην άκρη του Boost playmat, 



χρησιμοποιήσει τον αισθητήρα χρώματος. 

Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής το πώς να χρησιμοποιεί 
τον αισθητήρα χρώματος. 

πρώτα την πιο κοντή, στην συνέχεια – την πιο μακριά. 

 

Παράδειγμα μιας λύσης:  

 

Θέμα: Χρήση φωνής. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής, κατά τον 
προγραμματισμό του ρομπότ, είναι ικανός να 
χρησιμοποιήσει φωνητική εγγραφή. 

Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής πώς να προσθέτει 
φωνητικές εγγραφές στον κώδικα. 

20. Χρησιμοποιώντας φωνητικές εγγραφές, δημιουργήστε έναν αλγόριθμο και κάντε το 
ρομπότ: 

- να πάει 5 βήματα μπροστά και να μετρά λεκτικά το κάθε ένα: “ένα, δύο, τρία, 
τέσσερα, πέντε”.  

- να πάει 5 βήματα πίσω και να μετρά λεκτικά το κάθε ένα από αυτά: “πέντε, 

τέσσερα, τρία, δυο, ένα”. 

21. Χρησιμοποιήστε τρία χρώματα - πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Όταν τα τοποθετήσετε 
μπροστά από τον αισθητήρα χρώματος του ρομπότ κάντε το ρομπότ να πει: 

- στο κόκκινο: “Κόκκινο. Σταμάτα!”. 

- στο κίτρινο: “Κίτρινο. Περίμενε!”. 

- στο πράσινο: “Πράσινο. Προχώρα!”, να κοιτάξει 900 και από τις 2 πλευρές και 
να προχωρήσει μπροστά τρία βήματα. 

Θέμα: Έλεγχος του ρομπότ με χειριστήριο. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής είναι ικανός να 
ελέγχει το ρομπότ μέσω χειριστηρίου. 

Στόχος: ο μαθητής να εισαχθεί στην πιθανότητα να 
ελέγξει το ρομπότ μέσω ενός χειριστηρίου και να μάθει 
πώς να το διαχειρίζεται μέσω αυτού 

22. Κάντε το ρομπότ (με το χειριστήριο): 

- να πάει μπροστά, πίσω, να στρίψει, να επιταχύνει και να επιβραδύνει. 

- να προχωρήσει σε σχήμα “8” (χρησιμοποιώντας εμπόδια). 

- Να προχωρήσει μέσα σε ένα λαβύρινθο από το σημείο A στο σημείο B 

(εικόνα 1). 

 

Θέμα: Πιθανές λειτουργίες. 

Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο μαθητής, δουλεύοντας με 
το ρομπότ, μαθαίνει και είναι ικανός να χρησιμοποιήσει κι 

23. Κάντε το ρομπότ: 

- να χορέψει. 

- να αλλάξει τις εκφράσεις του προσώπου του. 



άλλες λειτουργίες. 

Στόχος: ο μαθητής να εισαχθεί σε άλλες πιθανές 
λειτουργίες του LEGO Boost ρομπότ και να μάθει πώς να 
τις χρησιμοποιεί. 

- να πυροβολήσει και να χτυπήσει ένα στόχο. 

- να εκφράσει ηχητικά διάφορα συναισθήματα. 

- να χτυπήσει κάτι με τα χέρια του. 

- να χαιρετίσει.  

- να παίξει golf. 

- να μονομαχήσει. 

- να ζητήσει αναγνώριση. 

 

Θέμα: Δείγματα Προγραμμάτων με Μπλοκς Κίνησης. 24. 

 

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μπλοκς κίνησης όπως στο παράδειγμα 
προγράμματος παραπάνω. 

Δημιουργήστε ένα νέο project στον Creative Canvas και τρέξτε κάθε μπλοκ κώδικα, 
παρατηρήστε τις διαφορές και τις ομοιότητες. 



Παρατηρήστε ότι τα μπλοκς κίνησης τα οποία δεν ορίζουν το χρονικό διάστημα ή το 
ποσό των βαθμών (περιστροφής) της κίνησης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν τους 
κινητήρες επ’ αόριστον εκτός αν προστεθεί ένα μπλοκ wait, το οποίο ορίζει το 
χρονικό διάστημα λειτουργίας των κινητήρων ακολουθούμενο από ένα stop μπολκ 
για τους κινητήρες. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια περισσότερο απλοποιημένη έκδοση των μπλοκς 

κίνησης εφόσον έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρώτες δραστηριότητες!  

Θέμα: Δείγμα προγραμμάτων των Loop Μπλοκς. 

Επαναλάβετε μποκ κώδικα χωρίς να απαιτείται να 
χρησιμοποιήσετε τα ίδια μπλικς ξανά και ξανά.  

Διαφορετικοί τύποι επαναλήψεων (loops) στον 
προγραμματισμό. 

25. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μπλοκς για εντολές επανάληψης 
(Looping comands) όπως στο παρακάτω παράδειγμα. 

Δημιουργήστε ένα νέο project στον Creative Canvas, τρέξτε κάθε μπλοκ κώδικα και 
παρατηρήστε τις διαφορές και τις ομοιότητες. 

Παρατηρήστε ότι το τελευταίο μπλοκ κώδικα δεν λειτουργεί σωστά. Προσπαθήστε 
και κάντε το να δουλέψει έτσι ώστε όταν πατιέται ένα κουμπί ενεργοποιείται η 
επανάληψη (η συνθήκη της επανάληψης γίνεται αληθής). 

 

 



Η λύση: 

 

Εισάγεται μια ακόμα επανάληψη “Loop Forever” και προσθέστε το μπλοκ του 
κουμπιού έξω από το Loop While True block (καλείται εμφωλευμένη 
επανάληψη(nested loop)– μια επανάληψη μέσα στην επανάληψη). 

Θέμα: Δήλωση If/Else. 

Επιτρέπει στο ρομπότ να λαμβάνει μια απόφαση με βάση 
τις εισόδους από τον αισθητήρα - IF (TRUE) όταν 
πληρείται μια συνθήκη, ELSE (FALSE) εάν δεν πληρείται η 
συνθήκη. 

26. Χρησιμοποιώντας το Boost playmat ορίστε ένα τετράγωνο το οποίο το ρομπότ θα 
προσπαθήσει να φτάσει. 

Όταν το ρομπότ ανιχνεύσει: 

- πράσινο, το ρομπότ πρέπει να κινηθεί ένα τετράγωνο μπροστά. 

- μπλε, το ρομπότ πρέπει να κάνει μια στροφή 900 προς τα δεξιά. 

- κίτρινο, το ρομπότ πρέπει να κάνει μια στροφή 900 προς τα αριστερά. 

 

Δοκιμάστε και προσομοιώστε τα φανάρια κυκλοφορίας εντοπίζοντας: 

- πράσινο – το οποίο θα κάνει το ρομπότ να κινείται μπροστά. 

- πορτοκαλί – το οποίο θα επιβραδύνει την ταχύτητα του ρομπότ. 

- κόκκινο – το οποίο θα σταματά το ρομπότ. 

 

 



Αυτό το έγγραφο μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους παραπάνω 
κανόνες. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η αναγνώριση των συντακτών του εγγράφου  

και όλων των ισχυόντων τμημάτων της ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων. 
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